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LETNIA SCENA PROGRESJI 
– JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?

Letnia Scena to odpowiedź Progresji na sytuację związaną z epidemią
COVID-19 oraz potrzebami artystów i odbiorców. To profesjonalnie
przygotowany teren festiwalowy położony niemal w centrum miasta,
umożliwiający organizację i przeprowadzanie koncertów oraz innych
imprez zarówno dla kilkuset osób jak i dla wielotysięcznej
publiczności. Wszystko w warunkach bezpieczeństwa sanitarnego.

Nasze wieloletnie doświadczenie w organizacji imprez pozwoliło na
przygotowanie koncertowego miasteczka z kompletną infrastrukturą
produkcyjną, pozwalającą promotorom na organizację koncertów
przy minimalnym zaangażowaniu przedprodukcyjnym.



Letnia Scena znajduje się przy ulicy Fort Wola 22, na terenach
dawnych zakładów przemysłowych. Zapewnia to zarówno dogodny
dojazd dla publiczności oraz możliwość korzystania z infrastruktury
Klubu.  

Lokalizacja Letniej Sceny zapewnia również bezproblemowy dojazd
na teren koncertowy wszystkimi samochodami, w tym ciężarowymi i
autobusami (nightliner). 

Zadbaliśmy także o komfort i estetykę – teren jest profesjonalnie
odwodniony i wyrównany, zapewniona jest również strefa
odpoczynku i rekreacji dla publiczności.

LOKALIZACJA

Zapewniamy w pełni przygotowaną
przestrzeń zgodnie z warunkami
określonymi w Ustawie o
Bezpieczeństwie Imprez Masowych
wraz z niezbędną dokumentacją.



Teren 
5000m2

Scena 
12 x 10m

Infrastruktura  
produkcyjna 

Własne 
nagłośnienie  

i światło 

Zaplecze produkcyjne  
Klubu Progresja 

do dyspozycji 

MOŻLIWOŚCI  
LETNIEJ SCENY PROGRESJI



LETNIA SCENA PROGRESJI 

Powierzchnia terenu: 5000 m2 

– pełna infrastruktura sanitarna
– strefa wypoczynkowo-gastronomiczna
– food trucki
- boisko do siatkówki
- najwyższy standard bezpieczeństwa
- capacity do 5000 uczestników

Cena wynajmu za 1 imprezę: 16 000 PLN netto

Powyższa cena obejmuje: wynajem ogrodzonego terenu, scenę nagłośnienie i oświetlenie 
według ridera, barierki ochronne przed sceną, ochronę osobową, zaplecze produkcyjne –
kontenery garderobowe, sanitariaty, dostęp do energii elektrycznej (2 x 63A), wsparcie 
techniczne i produkcyjne.  

Powyższe ceny i warunki wynajmu dotyczą imprez nie będących imprezami masowymi w 
rozumieniu Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych.
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Warunki wynajmu – Imprezy niemasowe

https://drive.google.com/drive/folders/1R1_RDlNE_SDQ75r-YvRHfaf7X2WJ4gdP?usp=sharing


Cena wynajmu za 1 imprezę: 25 000 PLN netto

Powyższa cena obejmuje: scenę, nagłośnienie i oświetlenie według ridera, barierki 
ochronne przed sceną, ochronę osobową, kierownika ds. bezpieczeństwa, zabezpieczenie 
medyczne i przeciwpożarowe, dokumentację imprezy masowej, zaplecze produkcyjne –
kontenery garderobowe, sanitariaty, dostęp do energii elektrycznej (2 x 63A), wsparcie 
techniczne i produkcyjne.  

Powyższe ceny i warunki wynajmu dotyczą imprez będących imprezami masowymi w 
rozumieniu Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych. Kalkulacja została sporządzona 
przy założeniu imprezy do 1500 osób i 5 godzinach trwania. W przypadku innych 
warunków cena zostanie skalkulowana indywidualnie – prosimy o kontakt.

Szczegółowe warunki współpracy zostaną uzgodnione w odrębnej korespondencji i 
określone w umowie.
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Warunki wynajmu – Imprezy masowe

https://drive.google.com/drive/folders/1R1_RDlNE_SDQ75r-YvRHfaf7X2WJ4gdP?usp=sharing


Kontakt: 

Rezerwacje: 
klub@progresja.com 

Organizacja/technika: 
waldemar@progresja.com 

Promocja: 
karol@progresja.com 
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Sprawdź jak 
wyglądał 

największy 
koncert w 
2021 roku!

https://drive.google.com/file/d/1DRspXtj5QGZzGBM2G635GfnZ324ZT-qz/view


Kto 
zagrał  
na Letniej 

Scenie  
w 2021 

roku?



Wybrani polscy artyści 

O.S.T.R. 

Molesta Ewenement 

Agnieszka Chylińska 

The Dumplings 

Żabson 

Riverside 

Luxtorpeda 

Guzior 



Miyagi & Andy  Panda City Morgue 

www.gramydowoli.pl 

Bądź z nami na bieżąco  

Zagraniczni artyści

DakhaBrakha 

http://www.gramydowoli.pl
http://www.gramydowoli.pl


 

Mata, 2020 

O.S.T.R. & Hades, 2020Bitamina, 2020 

Bedoes, 2020 

Wybrani 
artyści 

LSP2020
Łona i Webber, 2020



Partnerzy
Letniej Sceny Progresji

Wsparcie ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania 



Progresja to jeden z najpopularniejszych klubów muzycznych w Warszawie i w Polsce. 
Rocznie odbywa się tutaj ponad 120 koncertów, a także organizowane są imprezy 
zamknięte o różnym charakterze. Na samych koncertach odwiedza nas ponad 100 
000 gości każdego roku. Dysponujemy powierzchnią 1100 m2 przeznaczoną dla 
odwiedzających, dwiema scenami: 100 m2 i 35 m2 oraz garderobami i prysznicami dla 
artystów.  

Progresja jest nie tylko przestrzenią do wynajęcia. Zapewniamy w pełni profesjonalną 
kompleksową produkcję (łącznie z cateringiem) koncertów i innych wydarzeń o 
charakterze rozrywkowym, kulturalnym lub zamkniętym.  

Klub nie ma konkretnego muzycznego profilu. Na naszych scenach odbywa się cała 
gama różnorodnych gatunkowo koncertów. Gramy zarówno mainstream, hip-hop, 
pop, rock jak i mocniejsze brzmienia jak np. metal. Nie stronimy też od muzyki 
elektronicznej, transowej i alternatywnej jak i od koncertów przez przeznaczonych dla 
nastolatków.  

Progresja działa także jako organizator koncertów i promotor zewnętrzny organizując 
imprezy poza Warszawą.

O Klubie Progresja




